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Norsk
Slaget ved Uhud
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse
unntatt Ham, uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste
sendebud.
Allahs tjenere. En av de viktigste hendelsene i måneden shawal er slaget ved Uhud.
De vantro i Mekka ulmet av brennende hat over muslimene etter det ydmykende
nederlaget ved Badr, og de forberedte penger og styrke for å gjenvinne æren. Allah,
Den allmektige sa:
De vantro gir av sin eiendom for å legge hindringer på Allahs vei. Og det vil de
fortsette med, så blir det dem til plage, og så blir de overvunnet. I Helvete vil de
vantro bli samlet. (8:36)
Ett år etter slaget ved Badr, var de vantro i Mekka ferdige med å forberede seg for
kampen mot Allahs sendebud (saws) og muslimene i Medina.
Da Mekkas hær gikk mot Medina så sendte al-Abbas (måtte Allah være fornøyd med
ham), som fortsatt var i Mekka, brev til Allahs sendebud (saws) med alle detaljer om
hæren. Først fant Allahs sendebud (saws) ut at det var bedre å være i Medina, men
mange muslimer ba Allahs sendebud om å få gå utfor Medina for å møte Mekkas
hær. Allahs sendebud aksepterte deres anmodning.
Underveis så trakk hykleren Abd-Allah ibn Abi omtrent en tredjedel av militærets tre
hundre stridende og sa: «Hvorfor dreper vi oss selv?» Abdullah ibn Haram, måtte
Allah være fornøyd med ham, fulgte etter dem og ba dem returnere tilbake til
muslimene og kjempe ved Allahs sendebuds side, men de nektet, som det står i
Koranen: Han kjenner til hyklerne. Det ble sagt til dem:
Og at Han skulle teste hyklerne, det ble sagt til dem: «Kom, kjemp for Allahs
sak, eller i forsvaret.» De svarte: «Hadde vi bare visst noe om å kjempe, skulle
vi nok blitt med dere.» Denne dagen var de nærmere vantro enn tro. De sa med
sin munn det som ikke var i deres hjerter. Men Allah vet hva de skjuler. (3:167)
Allahs sendebud (saws) ba noen muslimske bueskyttere om å beskytte den
muslimske hæren bakfra, og at de skulle holde seg på fjellet, og ikke gå derfra,
uansett hva som skjedde. Profeten (saws) oppfordret den muslimske hæren om å
forsvare islam fra de folkene som kom for å ødelegge islam. Slaget ble kjempet, den
muslimske hæren hadde full kontroll, helt til noen av bueskytterne som holdt utkikk
på fjellet sa: «Hva venter vi på?» Lederen deres, Abdullah ibn Jabir minnet dem på
hva Allahs sendebud hadde sagt, men de brøt Profetens ordre og muslimene tapte.
Khalid ibn Qalid (før han ble muslim) dro nytte av denne sjansen og kjempet mot
muslimene bakfra.

Fienden kjempet seg vei nær Allahs sendebud (saws) og traff han så blodet rant
nedover hans ansikt. Følgesvennene til Allahs sendebud er de beste eksemplene på
å forsvare profeten Mohammed (saws), ikke bare menn, men også kvinner er flotte
eksempler på å forsvare ham (saws).
Vinnersituasjonen forandret seg til nederlag, og mange ledsagere ble drept fordi de
ikke adlød Profetens (saws) ordre. Dette lærer oss at å være ulydige mot Allahs og
Hans sendebuds ordrer, er hovedgrunnen til nederlag eller andre tilbakeslag i
muslimers liv.

